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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งจงัหวดัลพบุรี สถาบนัรัชตภ์าคย ์โดย เคร่ืองมือท่ี ใช้คือ แบบสอบถาม  โดยใชก้บั  
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 51 ราย ท่ีเป็นนกัศึกษาของศูนยก์ารศึกษานอกสถานท่ีตั้งจงัหวดัลพบุรี 
ประกอบดว้ย นกัศึกษาหลกัสูตรวชิาบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูล
มาจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  ในการหาแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test โดยใชเ้กณฑว์ดัประสิทธิภาพใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
บริการท่ีเป็นรูปธรรม ความเช่ือถือไดใ้นมาตรฐาน การตอบสนอง ความมัน่ใจได ้และความเขา้ใจ
และเห็นอกเห็นใจ 

ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้
1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบับริการท่ีคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบัดงัน้ี  ความเช่ือถือไดใ้นมาตรฐาน การตอบสนอง ความมัน่ใจได ้
บริการท่ีเป็นรูปธรรม และความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการบริการ
ท่ีไดรั้บจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั  ดงัน้ี     
ความมัน่ใจได ้ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ความเช่ือถือไดใ้นมาตรฐาน  การตอบสนอง และ
บริการท่ีเป็นรูปธรรม 
    2. เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารศึกษานอกสถานท่ีตั้งจงัหวดั
ลพบุรี จากความแตกต่างของบริการท่ีคาดหวงัและบริการท่ีไดรั้บจริง พบวา่ มีคุณภาพการบริการ
อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีแต่ยงัตอ้งมีการปรับปรุง แสดงวา่  ช่องวา่งของการบริการท่ีไดรั้บจริงอยูต่  ่ากวา่การ
บริการท่ีคาดหวงัโดยรวมทุกดา้น และมีค่าเป็นลบ และเม่ือพิจารณาการใหบ้ริการในแต่ละดา้น 
พบวา่ ดา้นบริการท่ีเป็นรูปธรรม ความเช่ือถือไดใ้นมาตรฐาน การตอบสนอง ความมัน่ใจได ้มีค่า
เป็นลบ ยกเวน้ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ มีค่าเป็นบวก แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีความ
ประทบัใจในการใหบ้ริการดา้นน้ีเพียงดา้นเดียว 
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    3. เม่ือเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงั จ  าแนกตามเพศ และหลกัสูตรวชิา พบวา่นกัศึกษามี
ความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และพบวา่นกัศึกษามีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริการท่ีไดรั้บจริง จ าแนกตามเพศ และหลกัสูตรวชิา โดยรวมและรายดา้น      
ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research were to study the Efficiency of service educational service 

center in Lop Buri of Rajapark Institute. In this study, Equipment was questionnaires and sample 
were 51 students in Business Administration and Public administration faculty of service 
educational service center in Lop Buri of Rajapark Instiute. Data were analyzed by statistics 
Package for the social sciences The calculate were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 5 criteria of evaluation were tangible, reliability, responsiveness, assurance, 
and empathy. 

Research findings were as follows: 
1. Opinion concerning expected service was at a high level as a whole. When 

considered each dimension. They were at a more level as reliability, responsiveness, assurance 
and empathy in order. And opinion concern perceived service was at a high level as a whole. 
When considered each dimension, They were at a more level as assurance, empathy, reliability 
and tangible in order. 

2. Efficiency of service of educational service center in Lop Buri were as follows: 
Quality of service was good level, but difference between expected service and perceived service 
showed that was negative and the perceived service showed that was negative and the perceived 
service was lower than the expected service in tangible, reliability, responsiveness, and empathy. 
But, Expect in empathy was positive, Showed that was impress of service in this dimension. 

3. According to comparison between expected service by sex and curriculum were as 
of follows: expected service and perceived service of students were not significant as a whole and 
every dimension. 

 
 
 

 


